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Norges Motorsportforbund   /   Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité   /   Hedmark Idrettskrets 

      

Org. nr.: 987 061 006 

 
15. Februar 2020 

 

 

ÅRSBERETNING 2019 
  

1. INNLEDNING 
 

I 2019 ble det nok et år med utmerket sportslig uttelling, men det ble dessverre en tilbakegang økonomisk. 
 De sportslige resultatene ble nok en gang meget bra, mens det økonomiske resultat denne gangen fikk et tilbakeslag. 

 Medlemsmassen i 2019 holdt seg ganske stabil med en liten økning i forhold til 2017 på noen få medlemskap, og Solør 
MCK holder seg forholdsvis stabilt med over 700 medlemskap. 

 Idrettsregistreringen for 2019 resulterte i 846 medlemmer (764 i 2018). Sammen med støttemedlemmene, 17 i tallet, 

som ikke regnes med i Idrettsregistreringen, ble det ny klubbrekord i antall medlemmer i 2019 med totalt 863 medlemmer 

i klubbens 37-årige historie i 2019 (782 i 2018). Dette er 1 medlem mer enn i 2012 (862 medlemmer), som var den gamle 
rekorden!  

 De sportslige resultatene ble nok en gang MEGET BRA.   

 Klubbens utøvere har besteget pallen omlag 200 ganger, og dette resulterte sammenlagt i 1 gull-, 2 sølv-  og 4 

bronsemedaljer i Nordisk Mesterskap, 2 gull-, 3 sølv-  og 3 bronsemedaljer i Nordisk Cup, 1 gull- og 1 sølvmedalje i 

Norsk Mesterskap, samt 20 medaljer i Norsk Cup. Må også tillegge 1 medaljeplass i uoffisielle mesterskap/cup. 

 Solør MCK ble i 2019 Norges desidert beste klubb i roadracing for 16. gang siden 2002!  

 Av disse totalt 39 pallplassene var det 38 i roadracing og 1 i enduro.  

 I tillegg ble det totalt 37 medaljer i regions-/kretsmesterskap (18 gull-, 11 sølv- og 8 bronsemedaljer i grenene 

roadracing og enduro). 

 Fortsatt god kontinuitet med sterk styring og stabilitet har preget klubben i mange år. Så også i 2019. 
En stamme av ildsjeler, sammen med en dyktig gjeng frivillige funksjonærer, har som igjen bidratt med en imponerende 
innsats, og uten disse ressurspersonene hadde det ikke vært mulig å fortsette dette gode arbeidet. 

 Som vanlig får Solør MCK masse skryt og lovord for klubbens profesjonelle holdning til nøkternhet, ryddig og velorganisert 
aktivitet/drift. Gode tilbakemeldinger på klubbens godt gjennomførte statusarrangementer i både roadracing og enduro.  

 De trofaste og gode samarbeidspartnere har fortsatt å bidra til at klubben kan fortsette den gode og positive utviklingen slik 
at aktivitetene kan fortsette, og ikke minst forsøkt videreutviklet. 

 2019 bekrefter nok en gang at Solør MCK sin gjennomførte profesjonelle holdning og opptreden i forhold til useriøse 
aktører i miljøet gjør at klubben kommer styrket ut av målbevist arbeid. Vi ser at gjennom arbeidet med aller største 
sikkerhet fører til flere oppturer og nye bekreftelser på at klubben fortsatt er i medgang.   
De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år! Slik ble det også i 2019! 

  

Denne gjentakelsen går aldri ut på dato; klubbens samlende motto; SAMMEN ER VI STERKE gitt oss en bekreftelse på at 
dette er drivkraften og 2019 ga SMCK en ny bekreftelse på akkurat dette. Med klubbens enkle og lett forståelige planer og mål 
er det lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber.  
Klubbens 37. år gav oss en ny bunnsolid bekreftelse på dette, noe vi har all grunn til å være stolte av!  
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2. ÅRSMØTET 
 

2.0 GENERELT  
 

Solør Motorcykkelklubb (SMCK) avholdt årsmøte på Heia Hotell, Våler i Solør LØRDAG 9. FEBRUAR 2019, kl 16:00.  
 

2.1 GJENNOMFØRING 
 

2.1.0 ÅPNING 
Klubbformann, Benjamin H. Storsveen åpnet møtet og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen. 

 

2.1.1 GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 
 Av de 23 fremmøtte var det 23 stemmeberettigede. Alle ble ENSTEMMIG GODKJENT   

 

2.1.2  GODKJENNING AV INNKALLING 
 Møteinnkalling, saksliste og forretningsorden ble ENSTEMMIG GODKJENT   

 

2.1.3  VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 DESITORER (REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN)  
- Møteleder: Roy ØWRE   
- Referenter: Roy ØWRE 
- 2 representanter til å underskrive protokollen: Rolf HOLMLUND og Morten STORSVEEN. 
- Tellekorps: Stine JOHANSEN og Isobel KVAAVIK.  

 

2.1.4  ÅRSBERETNING 
Årsberetning for 2018 ble gjennomgått av formannen, som takket for den gode jobben som er utført i 2018. Han berømmet den 
sportslige delen og det gode samarbeidet innen styret. Det eneste lille skåret i gleden er at det blir vanskeligere og vanskeligere å 
få med folk på dugnad.  

 ENSTEMMIG GODKJENT uten noen merknader eller tillegg. 
 

2.1.5  ÅRSREGNSKAP 
Årsregnskap for 2018 ble gjennomgått og kommentert av driftsansvarlig på vegne av styret.  
Klubben har ikke lenger kasserer, da regnskapet blir utført av driftsansvarlig. 

 ENSTEMMIG GODKJENT uten noen merknader eller tillegg. 
 

2.1.6  SAKER TIL BEHANDLING 
Ingen saker til behandling          

 

2.1.7  MEDLEMSKONTINGENTEN 2019 
Ingen endring av medlemskontingent for 2019 – 2020 med unntak av kategoriene NMCU-kontingentene som ble fjernet da 
klubben anser dette som unødvendig da det rett og slett koster for mye og gir tilnærmet null tilbake. Det var forståelse for dette og 
ingen motforestillinger. For øvrig ingen endringer av øvrige alternativer av medlemskontingentene.    
ENSTEMMIG VEDTATT       
 

2.1.8 BUDSJETTFORSLAG 2019 
Budsjett for 2019 ble gjennomgått og kommentert av driftsansvarlig på vegne av styret. ENSTEMMIG VEDTATT    

 

2.1.9  BEHANDLING AV VIRKSOMHETSPLAN 2017 – 2020 (2018 – 2021)  
Dette punktet ble behandlet og godkjent på årsmøtet i 2018, og trengte dermed ingen ny gjennomgang denne gangen. 
ENSTEMMIG VEDTATT           
 

2.1.10  VALG 
Valgkomiteen la frem et forslag ut fra den nye styresammensetningen. 
Det har vært en enkel oppgave denne gangen da det kun var 3 styremedlemmer som var på valg, og alle 3 stilte til gjenvalg og ble 
valgt ved akklamasjon da det ikke var noen motkandidater.  
Valgkomiteens forslag ble ENSTEMMIG VEDTATT av årsmøtet.    
 

Det nye styret fikk fullmakt til å velge representanter til offisielle møter i NIF (Hedmark IK og Våler Idrettsråd) og NMF (NMF 
Region Innlandet, samt NMFs Forbundsting og Motorsportkonferanse). 
 

Klubbens driftsansvarlige gis signaturrett, mens klubbens formann og nestformann gis prokura. 
 

Den nye styresammensetningen er som følger        
 
 

HOVEDSTYRE 
Formann Benjamin Holger STORSVEEN  GJENVALGT for 2 år  
Nestformann (Ansv. politiattest) Jostein HANSEN   Ikke på valg - 1 år igjen 
Styremedlem   Kristina HÅKONSEN   Ikke på valg - 1 år igjen 
Styremedlem   Oddgeir MIKKELRUD   GJENVALGT for 2 år  
Styremedlem (Barneidrettsansvarlig) Grethe T. HOLTMOEN    GJENVALGT for 1 år 
 

Varamedlem Erik MYRBERGET    Ikke på valg - 1 år igjen  
Varamedlem   Espen SANDBAKKEN   Ikke på valg - 1 år igjen 
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VALGKOMITÈ 
Leder Rune VANGEN    Ikke på valg - 1 år igjen  
Medlem Tor Henning MOLSTAD    Ikke på valg - 1 år igjen 
Medlem Rolf HOLMLUND   Ikke på valg - 1 år igjen 
Varamedlem Roy ØWRE    Ikke på valg - 1 år igjen 
 

REVISORER 
Revisor Ellen GRAMBO    Ikke på valg - 1 år igjen 
Revisor Terje GRANHEIM   Ikke på valg - 1 år igjen  

 

2.2.11   AVSLUTNING 
 

Formannen takket for tillitten og avsluttet den formelle delen av årsmøtet med å rette en STOR takk til alle medlemmer som har 
bidratt til at året 2018 ble så bra på mange måter. 
 

Årsmøtet hevet kl 16:50. 
 

 

Etter den formelle delen orienterte styret om aktivitetsplan for sesongen 2019.     
 

Etter denne orienteringen ble det gjennomført en stor PREMIEGALLA for sesongen 2018.  
 

Til premieutdelingen ankom det flere medlemmer, og det var drøyt 40 personer tilstede med stort og smått. 
Dette er kjempehyggelig, men vi ønsker oss allikevel flere fremmøtte på både årsmøtet og premieutdelingen. Denne gangen skal 
vi allikevel unnskylde fremmøtet pga. skikkelig dårlig vær og føreforhold.. 
 

Det ble delt ut premier for KLUBB- og REGIONSSMESTERSKAP, samt diverse andre utmerkelser for sesongen 2018. Dette ble 
en meget hyggelig stund med mye honnør og ros til de mange gode utøvere og funksjonærer i Solør MCK.  
 

Oversikt over prisvinnere, samt resultatlistene ligger som vedlegg til ÅRSBERETNINGEN. 
 

Formannen avsluttet med å takke for fremmøtet og de hyggelige timene denne lørdagskvelden. 
 

3. MØTEVIRKSOMHET / UTDANNING 
  

3.1 STYREMØTER  
 

Det er avholdt 8 styremøter i perioden. I tillegg har det som vanlig vært mye e-post- og telefonkontakt mellom styremedlemmene og 

driftsansvarlig i de tilfeller det har dukket opp spesielle ting. 

Det har vært noe møtevirksomhet i undergruppene. Offroadgruppa har avholdt 1 planleggingsmøte foran arrangementene. 

Asfaltgruppa har avholdt 2 møter i løpet av perioden.. 
 

3.2 MEDLEMSMØTER 
 

Det ble avholdt et medlemsmøte forut for det Ekstraordinære NMF-Tinget i april. Dette møtet var på Hamar den 7. april 2019. I tillegg 
er det arrangert Premiegalla for 2018 og en klubbaften med mat og sosialt samvær i forbindelse med Årsmøtet på Heia Hotell lørdag 
9. februar 2019. 
Øvrige møter / samlinger er gjennomført på treningskveldene og samlinger på Vålerbanen og i skogen på Haslemoen. 

 

3.3 ANDRE MØTER 
 

Klubben har vært representert på NMFs Ekstraordinære Forbundsting og Seksjonsårsmøter på Gardermoen 4. Mai 2019. I tillegg 
har klubben også vært representert med 4 deltakere i gren roadracing på NMFs Motorsportkonferanse (MSK) i Drammen helgen  
9. – 10. November 2019. Klubben hadde også 3 deltakere på MSK enduro som måtte avholdes senere pga ISDE (lag VM enduro). 
Dette møtet ble arrangert på Sørmarka lørdag 30. November 2019. 

 

Det har også vært deltakelse på NMFs arrangørkonferanse i enduro og roadracing. 
 

Forut for 2019-sesongen er det avviklet arrangementsmøter med Karlskoga Motorförening for å være best mulig forberedt til 
løpsarrangement på Karlskoga. Det har også vært møtevirksomhet med NAF Trafikksenter AS rundt klubbens aktiviteter på 
Vålerbanen, samt planlegging av 2019- og 2020-sesongen. 

 

3.4 UTDANNING 
 

Helgen 10. – 11. Mai 2019 ble det i regi av Solør MCK avviklet 1 stk lisenskurs roadracing med til sammen 36 deltakere.  

Kurset ble kjørt på Vålerbanen.  
Igjen et meget vellykket kurs som ble gjennomført av Roy Øwre og Knut Gulbrandsen, samt at flere av klubbens førere har stilt 
velvillige opp som instruktører.  

 

Klubben har også hatt deltakere på NMK Elverum sitt sikkerhets- og aktivitetslederkurs.  
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4. SPORTSLIGE RESULTATER 
  

4.1 OFFROAD 
 

 Solør MCK har dessverre både i 2018 og 2019 hatt en merkbar tilbakegang på aktive medlemmer/utøvere innen motocross og 
enduro, men noen har i alle fall vært med, og det ble sågar tatt en BRONSEMEDALJE i NC enduro – dameklassen, av 
styremedlem Kristina Håkonsen. 

 

4.2 ENDURO 
 

 2 (1) førere fra Solør MCK har deltatt i NC og 3 (1) førere fra Solør MCK breddeklasser Enduro i 2019.  

Dette er en gledelig økning fra 2018 (2 delt. i 2018 - 7 delt. i 2017 - 11 delt. i 2016 - 10 delt. i 2015 - 15 delt. i 2014 - 8 delt. i 2013 - 
5 delt. i 2012).  
          

 NORGESCUP og BREDDECUP ENDURO 2019     Se VEDLEGG 1 og 1 B 
 

4.3 MOTOCROSS  
 

Solør MCK har nesten ikke hatt deltakere i motocross i 2019. Ut fra klubbens oversikt er det bare 2 deltaker i konkurranser. 
 

4.3.1  NORSK MESTERSKAP, SAMT ØSTLANDSCUP 
 I 2019 har førere fra Solør MCK deltatt i statusløp som følger; 

 - Norsk Mesterskap: 1 deltakere på Regionslag i NM-lag. 

 - Østlandscup: 2 deltakere - 1 i klasse MX 2 og MX Åpen, samt 1 i klasse MX Damer. 
 

4.3.2  REGIONSCUP 

Solør MCK stilte med 2 førere i NMF RI MX-CUP 2019 (3 delt. i 2018 – 4 delt. i 2017 – 9 delt. i 2016 - 6 delt. i 2015).. 

- 2 deltakere - 1 i klasse MX 2 og MX Åpen, samt 1 i klasse MX Damer. 
 

4.5 ROADRACING 
 

Som vanlig er det roadracing som er klubbens flaggskip. Solør MCK slo fast igjen at klubben i 2019 var Norges beste 
roadracingklubb! 

Dette året hadde Solør MCK totalt 73 (91) førere som deltok i statusløp (Spansk Mesterskap, Nordisk Mesterskap, Nordic Open, 

NM og NC + Open).  

25 (49) i moderne + 48 (42) førere i Classic! Dette er en nedgang på 18 deltakere i forhold til 2018. Alarmerende at det er 

nesten halvert innen moderne racing, mens det i Classic roadracing igjen er en gledelig økning. 
Solør MCK oppnådde 5 605 poeng (3 824) med sine 73 førere (91), mens Borg MCK klarte 5 427 poeng (2 916) med  
43 førere (80). Som i 2018 var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 1 067 poeng (1 204) med sine  
33 førere (36). CRC er stabile i antall deltakere og poeng, mens Borg MCKs som også hadde en dramatisk tilbakegang i antall 
deltakere, nærmet seg ganske mye i 2019. 
Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 76,8 poeng (42) mot Borg MCK sine førere som tok 126,2 poeng (36,5) og CRC 
oppnådde 32,3 poeng (34,4). 
Solør MCK var best i classic, samt NM i moderne klasser, mens Borg MC var suverent best i NC moderne klasser. 
I tillegg til alle de flotte resultatene som følger nedenfor har også Solør MCK en fører som kjører internasjonalt i et spansk team. 
Thomas Sigvartsen har også i 2019 kjørt spansk mesterskap i Superstock 600. Dessverre har vel Thomas hatt mye problemer 
denne sesongen, men her hjemme vant han både Nordisk og Norsk Mesterskap. Det er jo en liten trøst. 
 

Tallene i parentes er fra 2018-sesongen. 
          

 TOTALOVERSIKT STATISTIKK ROADRACING 2019     Se VEDLEGG 2 
  

4.5.1 RESULTATER NORDISK + NORSK MESTERSKAP OG NORGESCUP + OPEN CUP 
 

NORDISK MESTERSKAP 
- GULLMEDALJE – Superstock 600: THOMAS SIGVARTSEN  
- BRONSEMEDALJE – Superstock 600: BOBBO ENGER 
- BRONSEMEDALJE – Supersport 300 SR: SUSANNE MARTINE ØDEGAARD 
 

NORSK MESTERSKAP 
- GULLMEDALJE – Superstock 600: THOMAS SIGVARTSEN  
- SØLVMEDALJE – Superstock 600: BOBBO ENGER 
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NORGESCUP 
- SØLVMEDALJE – Juniorsport 300: EIRIK TRÅSEVIKEN 
 

OPEN CUP 
- SØLVMEDALJE – Supersport 300 SR: SUSANNE MARTINE ØDEGAARD 
- BRONSEMEDALJE – Free For All: ALEXANDER MØLLERUP S. LYNGSTAD 
          

 RESULTATER NORGESMESTERSKAP OG NORGESCUP ROADRACING 2019  Se VEDLEGG 3 
          

4.6 CLASSIC ROADRACING 
 

4.6.1 RESULTATER NORDISK MESTERSKAP OG NORDIC CUP 
 

NORDISK MESTERSKAP 
- SØLVMEDALJE – Classic Formula 80-87 F1: Espen SANDBAKKEN 
- SØLVMEDALJE – Classic MCS/Sidevogn C: Roy ØWRE 
- BRONSEMEDALJE – Classic Superbike: Tor Henning MOLSTAD 
- BRONSEMEDALJE – GP 250: Olav AUNEMO 
 

NORDIC CUP 
- GULLMEDALJE – Nasjonal 600: Tore STENE   
- GULLMEDALJE – Nasjonal 1000: Kent Frode SKJØNSBERG   
- SØLVMEDALJE – Classic Formula 80-87 F1: Espen SANDBAKKEN 
- SØLVMEDALJE – Classic MCS/Sidevogn C: Roy ØWRE 
- SØLVMEDALJE – Nasjonal 600: Benjamin H. STORSVEEN 
- BRONSEMEDALJE – Nasjonal 600: Harald RØISE   
- BRONSEMEDALJE – Nasjonal 1000: Audun GUNDERSEN   
- BRONSEMEDALJE – GP 250: Olav AUNEMO 
 

4.6.2 RESULTATER CLASSIC NORGESCUP - (MC-AVISA CLASSIC NORGESCUP)  
 

NORGESCUP 
- GULLMEDALJE – Classic 500: Mikkel Charles ANDERSEN 
- GULLMEDALJE – Classic Formula 80-87 F1: Espen SANDBAKKEN 
- GULLMEDALJE – GP 250: Olav AUNEMO 
- GULLMEDALJE – Supermono: Tore STENE   
- GULLMEDALJE – Nasjonal 600: Harald RØISE   
- GULLMEDALJE – Nasjonal 1000: Kent Frode SKJØNSBERG   
- GULLMEDALJE – Classic MCS/Sidevogn C: Roy ØWRE 
- SØLVMEDALJE – Classic 350: Guttorm NYHUS 
- SØLVMEDALJE – Classic 750: Morten STORSVEEN 
- SØLVMEDALJE – Nasjonal 600: Thomas SIGVARTSEN 
- SØLVMEDALJE – Nasjonal 1000: Audun GUNDERSEN   
- SØLVMEDALJE – Classic Superbike: Espen SANDBAKKEN 
- SØLVMEDALJE – Classic MCS/Sidevogn D: Rune ISØY 
- BRONSEMEDALJE – Classic Forgotten Era >250 (Stor): Erik JONER 
- BRONSEMEDALJE – Classic Formula 80-87 F1: Amund GRANLI 
- BRONSEMEDALJE – Nasjonal 600: Tore STENE 
- BRONSEMEDALJE – Nasjonal 1000: Torgeir JAHREN   
          

 NORGESCUP CLASSIC ROADRACING 2019      Se VEDLEGG 4 
          

4.7 REGIONSMESTERSKAP ALLE GRENER 
 

4.7.1 REGIONSMESTERSKAP ROADRACING        
Utregningen / kåringen av regionsmestere er gjort på den enkleste måten ved at vi bare har beregnet resultatene fra alle 
løpshelgene i 2019 i NM / N-CUP. Solør MCK tok 5 av 5 Regionsmesterskap i roadracing pluss 3 sølv og 3 bronse i 2019! 
          

 REGIONSMESTERSKAP ROADRACING 2019      Se VEDLEGG 5 
 

4.7.2 REGIONSMESTERSKAP CLASSIC ROADRACING    
Kåringen av Regionsmestere er beregnet fra Norgescupløpene på Vålerbanen i juni og på Gelleråsen Arena – Karlskoga i august. 
Det er kåret 12 Regionsmestere i Classic roadracing 2019, og førerne fra Solør MCK tok 12 gull + 7 sølv og 5 bronse. 
          

 REGIONSMESTERSKAP CLASSIC ROADRACING 2019     Se VEDLEGG 6 
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4.7.3 REGIONSMESTERSKAP ENDURO     
Utregningen / kåringen av regionsmestere er gjort på den enkleste måten ved at vi bare har beregnet resultatene fra  
alle løpene fra N-CUP som har gått innen NMF Region Innlandets grenser, altså 2 løp, Haslemoen og Jevnaker.  
Det er kåret 7 Regionsmestere i Enduro 2018. Ingen medaljer til SMCK denne gangen. 
          

 REGIONSMESTERSKAP ENDURO 2019       Se VEDLEGG 7  
  

4.7.4 REGIONSMESTERSKAP MOTOCROSS     
Solør MCK stilte med kun 2 førere i NMF RI MX-CUP 2019.   
Det er kåret 8 regionsmestere, og førerne fra Solør MCK tok 1 gull- og 1 sølvmedalje. 
          

 REGIONSMESTERSKAP MOTOCROSS 2019      Se VEDLEGG 8 
 

4.8 KLUBBMESTERSKAP ALLE GRENER 
 

4.8.1 KLUBBMESTERSKAP ROADRACING       
Klubbmesterskap i roadracing i 2019 er beregnet ut fra løpene som klubben har arrangert på Gelleråsen Arena i juli og Vålerbanen 
i august. Det er kåret 5 klubbmestere.  
          

 KLUBBMESTERSKAP ROADRACING 2019      Se VEDLEGG 9 
  

4.8.2 KLUBBMESTERSKAP CLASSIC ROADRACING      
I Classic roadracing regnes resultatene fra løpene på Vålerbanen i juni (Classic TT). Her er det kåret 11 klubbmestere. 
          

 KLUBBMESTERSKAP CLASSIC ROADRACING 2019     Se VEDLEGG 10 
  

4.8.3 KLUBBMESTERSKAP ENDURO     
 Klubbmesterskap i enduro er kåret ut fra resultatene i NC i 2019. 

Solør MCK har stilt med totalt 5 førere, og det er kåret klubbmestere i 3 klasser i 2019. 
          

 KLUBBMESTERSKAP ENDURO 2019       Se VEDLEGG 11 
  

4.8.4 KLUBBMESTERSKAP MOTOCROSS     
 Klubbmesterskap motocross er kåret ut fra resultatene i de 3 løpene i Østlandscup som gikk i Hedmark.. 

Solør MCK stilte med 2 førere, og det er kåret klubbmestere i 3 klasser i 2019.  
          

 KLUBBMESTERSKAP MOTOCROSS 2019      Se VEDLEGG 12 
 

4.9 HEDER OG UTMERKELSER 
 

4.9.1 HEDER OG UTMERKELSER FOR SPESIELLE RESULTATER / INNSATS OG ANNEN HONNØR   
 Under denne utdelingen er det spesielle priser for høyt rangerte resultater og heder/honnør for spesiell innsats siste år. 

          

 HEDER OG UTMERKELSER UTDELT FOR 2019      Se VEDLEGG 0 
 

5. MEDLEMMER 
  

5.1 EN ENKEL OVERSIKT SOM VISER TENDENSEN DE SISTE 10 ÅRENE: 
 

2011:  806 medlemmer 2012:  862 medlemmer 2013:  653 medlemmer  2014:  824 medlemmer
 2015:  722 medlemmer 2016:  753 medlemmer 2017:  725 medlemmer  2018:  780 medlemmer 

 

Totalt medlemsmasse 2019: 863 personer med stort og smått. Dette inkludert 17 støttemedlemmer som ikke er med i  

Idrettsregistreringen.   

Dette er økning på 83 medlemmer fra 2018 som gir en økning på 9,6 %.  
 

17 medlemskap er strøket siste år, både etter ønske/anmodning, samt medlemskap som ikke er betalt de siste 2 år.  

Det vil bli gjennomført ytterligere opprydding i medlemsmassen i januar 2020. Dette er en løpende prosess hvert år.  
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5.2 IDRETTSREGISTRERINGEN TIL NIF     
 

Kjønn / aldersfordeling er som følger (tallene i parentes er 2018-tallene):  
 

 

KJØNN 

 

0 – 5 år 

 

6 – 12 år 

 

13 – 19 år 

 

20 – 25 år 

 

over 26 år 

 

TOTALT 
 

Jente / Kvinne 

 

2 (3) 

 

12 (13) 

 

25 (26) 

 

29 (26) 

 

116 (100) 

 

184 (168) 

 

Gutt / Mann 

 

5 (7) 

 

15 (17) 

 

94 (82) 

 

61 (48) 

 

487 (448) 

 

662 (597) 

 

5.3 NMCU 2019   
 

5.3.1 Dette er et avsluttet kapittel. Årsmøtet vedtok å avslutte denne ordningen lørdag den 9. Februar 2019.  
 NMCU er informert om dette.  

 

5.4 MOTORSPORTSUTØVERE / LISENSER  
 

5.4.1 KONKURRANSELISENSER TOTALT 

 Klubben har 161 (171) personer med til sammen 219 (241) registrerte utøverlisenser i en eller flere grener. 

  (241 i 2018 – 270 i 2017 – 309 i 2016 – 340 i 2015 – 330 i 2014 – 285 i 2013 – 310 i 2012). 
 

5.4.2 MOTOCROSS 

 Det er registrert 45 (40) utøvere med lisens i motocross. 
 

5.4.3 ENDURO 

 Det er registrert 31 (33) utøvere med lisens i enduro. 
 

5.4.4 ROADRACING 

 Det er registrert 147(154) utøvere med lisens i roadracing.  
 

5.4.5 SUPERMOTO 

 Det er registrert 6 (7) utøvere med lisens i supermoto. 
 

5.4.6 DRAGBIKE 

 Det er registrert 1 (1) utøvere med lisens i dragbike. 
 

5.4.7 TRIAL 

 Det er registrert 0 (2) utøvere med lisens i trial. 
 

5.4.8 RADIOSTYRT MOTORSPORT (RSM) 

 Denne gruppen er ikke lenger operativ i klubben, men det er 1 medlem med nasjonal utøverlisens. 
 

5.4.9 FUNKSJONÆRLISENSER 

 I henhold til NMFs lisensoversikt har klubben 7 medlemmer som innehar til sammen 39 forskjellige lisenser.  

 Dette er  jurylederlisens, stevnelederlisens og teknisk kontrollantlisenser. Alle disse lisensene er gyldig ut 2020.  
 I tillegg finnes det et antall medlemmer med lisens som sikkerhetsleder og aktivitetsleder innen roadracing, enduro og 
 motocross. 

 
5.5 KOMMENTARER / MERKNADER: 

 

 Det er registrert totalt 109 (80) helt NYE medlemskap i 2019.  

Det er 1 (2) nyinnmeldte førere/utøvere (overgang fra andre klubber til Solør MCK) og  

6 (11) utmeldte medlemmer (overgang til andre klubber). 
  

Alle tall i parentes er fra 2018. 
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6. BANER / ANLEGG 
 

6.1 MOTOCROSS 
 

Etter årsmøte i 2017 ble det inngått et godt samarbeid med Haslemoen MK. Dessverre har dette ikke resultert i noen 
økning i medlemsmassen i offroadgrenene motocross og enduro, verken i 2018 eller 2019. 
 

Informasjon om aktivitet på klubbens aktiviteter på Haslemoen finner dere på klubbens hjemmeside; 
www.solormcklubb.no eller FB-side; https://www.facebook.com/groups/22604155250/,  
samt på Haslemoen MK sin FB-side; https://www.facebook.com/haslemoen/  

 

6.2 ENDURO 
 

Det har vært en svært rolig sesong og langt mindre dugnadsjobb av klubben med utviklingen av enduroløypene.  
Sist vinter ble det gjort en god jobb med hensyn til brøyting da det kom en del snø. 
Vi har jobbet med de samme traseene, og i blant snur vi kjøreretningene. Siste året har løypene variert fra 3 km til ca 
10 km. Det er også lagt opp til en kortere sløyfe for barn.  
Vi har hatt kjøring på onsdager og lørdager med depot på området ved siden av MX-anlegget til Haslemoen MK, hvor 
vi også får tilgang til parkeringsdepot. 

 

6.3 ROADRACING 
 

2019 ble som tidligere sesonger for asfaltgruppa. Godt samarbeid med NAF Trafikksenter A/S, og i 20188 arrangerte 
vi kun 3 helgearrangementer i roadracing i samarbeid med Classic Racing Club. 
Klubbens asfaltaktiviteter foregår som kjent på Vålerbanen. Dette er klubbens viktigste rekrutteringsarena da vi ser 
tilgangen av nye medlemmer som i hovedsak er asfaltkjørere med roadracing som hovedmål. 
Klubben kjørte vi 2 klubbløp i 2019; et 4-timers Endurance-/stafettløp og vanlige sprintløp. Dette var populært, men det 
burde egentlig vært dobbelt så mange deltakere da dette virkelig er lavterskelarrangement hvor deltakerne KUN 
trenger minimum treningslisens. 
 

Med bakgrunn i støybestemmelsene har begrensningene på bruk av banen resultert i at det bare blir gjennomført 
treninger i roadracing, på mandagskvelder. Den tradisjonelle treningsleiren første helga i mai ble igjen en suksess, 
hvor vi også gjennomførte lisenskurs med 36 deltakere. Dette viste seg å bli et topp opplegg som videreføres i 2020.  
 

Det ble arrangert 5 vanlige mandagstreninger 20/5, 3/6, 24/6, 19/8 (alle kl 17:00 – 21:00) og 2/9 (kl 16:00 – 20:00). 
Videre ble det arrangert 4 heldagstreninger, mandag 10/6 og mandag 12/8 sammen med klubbløp.  
I tillegg ble det kjørt heldagstrening fredag 26/7 (NM-NC på Gelleråsen Arena, Karlskoga) og fredag 23/8 (NoM-NM-
NC på Vålerbanen). 
  

Kun ett lisenskurs er blitt gjennomført på Vålerbanen, i mai. KNALLSUKSESS! 
 

Konsesjonen på Vålerbanen er uendret når det gjelder bruken til motorsportstevner, men det positive samarbeidet med 
både Classic racing Club, Karlskoga Motorförening, NAF Trafikksenter AS / Vålerbanen har fortsatt også i 2019.  
 

7. SAMMENDRAG / KONKLUSJON 
 

7.1 INNLEDNING 
 

Som nevnt i innledningen ble 2019 også et bra år. Nok en gang har SMCK vært preget av god og aktiv jobbing på alle 
områder, hvor vi jobber aktivt med å finne nye løsninger på de utfordringene som har dukket opp de siste sesongene. 
Dette har fungert bra også i 2019. God økonomistyring, ryddighet, måtehold og ansvarlighet har gitt gode bekreftelser 
på at klubben også ble drevet bra i 2019. 
Arrangementene har dette året IKKE vært bra, men totalt ble det allikevel et bitte lite overskudd. Her har vi noe å jobbe 
med for å få større deltakelse på våre arrangement. 
          

 ØKONOMISK OVERSIKT ARRANGEMENT 2019      Se VEDLEGG 13 
 

Etter flere år med sportslige fremgang, med både økonomiske opp- og nedturer, klarer klubben allikevel å holde fokus 
på de rette tingene og omstille og jobbe med fortsatt positiv utvikling. Dette er vi rett og slett gode på! 
 

Solør MCK skal fortsette å holde fokus på hovedmålet; det gode miljøet, kontinuiteten i klubbens styrende 
organer, godt organisert klubbdrift, knallhard og god økonomistyring og vilje til å jobbe som et team!  

http://www.solormcklubb.no/
https://www.facebook.com/groups/22604155250/
https://www.facebook.com/haslemoen/
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Dette er helt klart Solør MCK sin suksessoppskrift og hovedgrunnene til at vi lykkes år etter år.  
Det er ingen grunn til å forandre på noe som er så bra, men vi må allikevel holde fokus på endringene vi står ovenfor. 

 

7.2 DUGNADSINNSATSEN 
 

I 2019 har det vært enda vanskeligere å få med folk på dugnad, og som vi sa på forrige årsmøte; skyene i horisonten 
blir stadig MØRKERE!  Det blir har blitt enda verre å få frivillige til å stille opp på klubbens arrangementer. 
 

Asfalt- og Offroadgruppene jobber iherdig både planmessig og strukturert, men det blir bare mer og mer utfordrende, 
og slik kan vi ikke ha det i fortsettelsen!  
Denne situasjonen er rett og slett ikke holdbar lenger, og som så mange ganger tidligere nevnt er signalene fra sliterne 
helt klare; nå MÅ de aktive ta seg i nakken og bli flinkere til å stille opp!  
 

Innsatsen fra Offroadgruppa gjennom vinteren med å holde treningsløypa i enduro åpen er fortsatt imponerende! 
Spørsmålet er rett og slett om vi faktisk skal nedlegge så mye arbeid med en så slett interesse for å komme å trene? 
 

Vi får stadig tilbakemeldinger på at SMCK er gode på arrangement, men når vi hele tiden må anstrenge oss og bruke 
så enormt mye tid og krefter på å skaffe funksjonærer går dette på bekostning av andre viktige ting. 
Vi forstår ikke hvorfor dette skal være et problem i en klubb med så mange medlemmer, men interessen er jo rett og 
slett ikke tilstede. Nå MÅ de aktive stille opp for klubben sin, ellers så må vi senke ambisjonene og aktivitetsnivået vårt. 
Det ønsker vi vel egentlig ikke! 
 

Klubben må igjen sende ut et STORT varsku om at dersom vi skal gå i den retningen at vi i større og større grad må 
leie inn folk bli kassa tom i løpet av kort tid, og dermed heller ingen aktiviteter.  
Leieutgiftene medfører at vi enten må redusere aktivitet eller øke aktivitetsavgiftene. Dette er ikke ønskelig, men tegn i 
tiden kan tyde på at vi må det. Vi må nemlig betale den prisen dette koster.  
 

Tiltaket med å arrangere en gratis klubbkveld på MC med kjørekurs og frikjøring på bane 2 - på Vålerbanen for de som 
stilte opp på dugnad var en suksess også i 2020. Dette startet vi opp som et forsøk i 2016, noe som ble en suksess. I 
2017, 2018 og 2019 kom det enda flere, så dette er noe vi fortsetter med i samarbeid med Classic Racing Club (CRC).  
Enkel servering med grillmat og mineralvann hørte også med. I tillegg skinte sola fra tilnærmet blå himmel.  
 

7.3 LEIEUTGIFTER 
 

De absolutt nødvendige leieutgiftene på baner og sanitet har steget sakte men sikkert de siste årene, men heldigvis 
ikke veldig mye, men det er selvsagt de største utgiftene. 
Vi vil tilstrebe å holde prisene på det samme nivået på vanlige treninger, men dette krever da at utøverne stiller opp på 
treninger og aktiviteter. Klarer vi ikke å balansere økonomien er det ikke liv laga for videre drift.  
 

Også for 2020 har vi fra NAF Trafikksenter AS/Vålerbanen blitt meddelt at det blir en liten prisøkning på baneleie 
treningskvelder og løpshelger. Sport Rescue Team har også økt bare bitte lite grann (kr 50,- for en treningskveld). 
Dette er ikke dramatisk, men det blir tross alt en del penger som vi MÅ ha inn for å få det til å gå rundt. 
 

Dersom klubben fortsatt skal kunne tilby de omlag 150 medlemmene med roadracinglisens et skikkelig tilbud, MÅ vi 
kunne organisere nettopp treninger, klubbløp og statusarrangement, og betale prisen dette koster.  
 

Med så mange fra egen klubb burde det faktisk være mellom 50 og 60 egne klubbførere på trening hver gang vi 
arrangerer. På klubbløp burde det faktisk stille minst 100 deltakere fra egen klubb. 
Nå er det de aktive som har ballen, og husk nå er det dere som har utspillet! 
 

På tidligere årsmøter, og da spesielt de fem, seks siste årene, har det kommet tydelige signaler fra styret i SMCK!  
Dersom dere ønsker treningstilbud og løp henstilles det til bedre oppslutning, samt INNSATS på dugnad slik at vi 
slipper å betale for innleid hjelp. På den måten blir pengene i kassa og vi slipper å øke prisene. Dette ser det ut til at vi 
må gjenta til det kjedsommelige, men det er virkelighetens verden!  

 

7.4 TRENING ROADRACING 
 

De siste sesongene har treningsfremmøtet svingt opp og ned, og dette har selvfølgelig en sammenheng med været. 
  

Svært dårlig treningsfremmøte også i 2019. Vi sesongåpnet mandag den 20. mai med 7 fremmøtte deltakere. Ja, de 
fikk jo kjørt mye, men det ble ca kr 20 000,- i minus denne mandagen!  
Det var gjennomsnittelig 58 deltakere pr. aktivitet i roadracing på Vålerbanen. (64 i 2018 – 63 i 2017 – 58 i 2016 – 69 i 
2015 – 70 i 2014).  
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De vanlige mandagstreningene (kl 17:00 - 21:00) hadde en negativ utvikling med snaut 30 stk i snitt på treningene pr. 
gang (29 i 2018 – 33 i 2017 – 28 i 2016 – 43 i 2015 – 28 i 2014).  
  

Av 692 deltakere på 12 aktiviteter i 2018 (771 på 12 aktiviteter i 2018 – 821 på 13 aktiviteter i 2017 – 636 på 11 
aktiviteter i 2016 – 892 på 13 aktiviteter i 2015 – 971 deltakere på 13 aktiviteter i 2014 – 866 deltakere på 13 aktiviteter 
i 2013), har det vært 56 velt i 2018 (50 velt i 2018 – 60 velt i 2017 – 56 velt i 2016 – 59 velt i 2015 – 59 velt i 2014 – 63 
velt i 2013 – 58 velt i 2012) og 5 førere til legebehandling i 2018 (6 i 2018 – 4 i 2017 – 4 i 2016 – 5 i 2015 – 2 i 2014).   
 

SMCK har fortsatt med samme opplegg som tidligere sesonger også i 2019. Permanent sekretariat, Racecontrol og 5 
faste flaggvakter, tidtaking (www.timekeeping.no) i tillegg til teknisk kontroll og utslipp. Godt og ryddig organisert 
trening, samt et fast tidsskjema, har gitt også dette året gitt fornøyde deltakere/kunder og positive tilbakemeldinger på 
god organisering. 
 

Vi har også i 2019 sett at mange av de trofaste medlemmene/førerne sviktet nok en gang. Til tross for dette ble det i 
2019 arrangert 2 klubbløp, og overraskende nok kom det snaut 50 deltakere til sammen på de to løpene (løp 1: 30 
deltakere - løp 2: 13 deltakere). Det ble to gode arrangement med masse flott kjøring. Klubben MÅ kunne forlange 
større interesse og fremmøte på treningene i 2020, samt enda større deltakelse på klubbløpene da vi virkelig ønsker å 
fortsette denne aktiviteten. 
          

 STATUS RR-TRENING / AKTIVITET ROADRACING 2018    Se VEDLEGG 14 
 

7.5 ARRANGEMENT ROADRACING 
 

Lisenskursene er beskrevet under punkt 3.4 - UTDANNING. 
 

I juli gjennomførte klubben igjen et prikkfritt NM- / NC-arrangement på Karlskoga Motorstadion 26. – 28. juli.  
STOR HONNØR til alle funksjonærer som nedla en fantastisk jobb på alle disse arrangementene. 
 

Klubben fortsatt også i 2019 sitt gode og tette samarbeid med Karlskoga Motorförening, og dette fungerer svært bra. 
Klubben jobber aktivt for å fortsette å utvikle dette samarbeid også i fremtiden.  
 

Classic Racing Club sitt tradisjonelle Classic TT i juni ble støtte av klubben med funksjonærer. Denne jobben resulterte 
i et kjærkomment tilskudd i klubbkassa for jobben. STOR honnør til alle som også stilte opp her og bidro til dette. 
 

Igjen var klubben tilbake på Vålerbanen 23. – 25. august med finalen i Nordisk Mesterskap, samt NM, NC og Åpent 
løp. Skuffende liten deltakelse i Nordisk Mesterskap. Det kom kun 4 utenlandske deltakere, 2 finske juniorer, 1 svensk 
junior og 1 svensk fører som deltok i klasse Nasjonal (gjesteklasse). Dette ble nok en gang et godt teknisk gjennomført 
arrangement, men som sagt skuffende lav deltakelse. 

 

7.6 TRENING OFFROAD 
  

Det har vært svært lav deltakelse på treninger i 2019, og derfor fremlegges det ingen oversikt.. 
Klubbens styre har i samråd med Offroadgruppa bestemt at vi ikke skal fortsette noe opplegg med faste treninger.  
Nå blir det veldig enkelt opplegg med trening organisert for klubbens medlemmer da det passer oss og for de som 
ønsker å drive dette. 
Klubben har inntil videre bestemt å opprettholde leieavtalen med Våler Kommune inntil videre. NMF (enduro) har blitt 
informert om at det er mulig å leie område til treningssamlinger og eventuelt til klubber som ønsker å arrangere løp. 
Det blir utarbeidet leieavtaler og pris av det nye styret.    
 

7.7 ARRANGEMENT OFFROAD 
 

Klubben arrangerte åpningen i NC enduro på Haslemoen i februar 2019. 
 

7.8 ØKONOMI  
 

Etter den positive utviklingen i 2017 og 2018 la vi lista litt høyere for 2019, men skuffelsen ble stor denne sesongen. 
Det gikk rett og slett ikke vegen dette året, eller kort sagt rett vest.  
 

Måler videre for klubben nå må være å snu denne negative trenden vi opplevde spesielt på alle roadracingløpene i 
NM-/NC-serien dette året. Hvordan vi skal gjøre dette har vi foreløpig ikke noe fasitsvar på, men håper at NMF og 
arbeidsgruppen der har noe på lur. 
 

Hovedinntektene har tidligere år kommet fra nettopp klubbens roadracing- og enduroløp, men slik ble det ikke i 2019. 
Av et totalt arrangementsoverskudd hadde enduro et overskudd på snaut kr 30 000,-, men roadracingløpene hadde et 
underskudd på drøyt kr 52 000,-.  

http://www.timekeeping.no/
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Totalt på alle treninger - alle grener har klubben et underskudd på snaut kr 10 000,-.  
Det var lisenskurset i roadracing som reddet stumpene med et overskudd på kr 71 700,-. 
          

7.9 BARNE- OG UNGDOMSAKTIVITETENE 
 

Klubben har fortsatt å jobbe aktivt og godt med barne- og ungdomsaktivitet, men vi kunne med fordel fått med enda 
flere inn i våre aktiviteter. Hovedårsaken er nok at holder til altfor langt fra de store befolkningsområdene.  
 

Solør MCK har i mange år hatt minst 50 % av de norske førerne i rekrutteringsklassen JUNIOR A2/Junior STD.  
Dette har resultert i masse medaljer i disse klassene, men i 2019 ble litt vi akterutseilt av utøvere fra flere andre 
klubber. Her MÅ VI SKJERPE OSS! 
 

Utfordringen er å få på plass flere trenere i både i MX/ER. I RR har vi nå 3 utdannede trenere. 
Oppgraderingsseminar på lisensierte funksjonærer, samt sanitetskurs på våre sikkerhetsledere og aktivitetsledere er 
også et stykke arbeid som må gjøres. Noe er gjort, men mer må gjøres. 
 

Vi må fortsette arbeidet med å få flere på kurs for sikkerhetsledere og aktivitetsledere, samt kurs for trenere. 
Barneidrettsaktiviteten krever MYE da det er stort ansvar og strenge regler, og klubben MÅ faktisk kunne forlange at 
foreldre som skal ha ungene sine med på våre aktiviteter også må stille opp.  
 

7.10 TOURINGAKTIVITETENE 
 

Samme rapport som de siste årene; Klubbens touringaktivitet er som tidligere år fremdeles tilnærmet lik 0, men vi 
fortsetter å etterlyse mer aktivitet og engasjement.  Det er faktisk noe på gang da det er flere av klubbens medlemmer 
som kjører gatesykler og som tar seg turer. Det er bare ikke noe særlig organisert foreløpig. 
 

7.11 STØTTESPILLERE / SPONSORER 
 

Solør MCK vil også etter 2019 sende en STOR TAKK til våre faste sponsorer / støttespillere for deres bidrag / støtte til 
klubbens arbeid.  

Spesielt vil vi takke Gjøvik Motor Service AS, Racing4Fun, Østlandet Motor Service AS,  

AT-Profilering AS, Vålerbanen - NAF Trafikksenter AS, Karlskoga MS / MF, samt Norges 

Motorsportforbund v/ spesielt enduro- og roadracinggruppa.  
 

TUSEN TAKK! UTEN DERE VILLE IKKE DETTE VÆRT MULIG! 
 

7.12 INFORMASJON 
 

Klubbens hjemmeside er vår nyhetsbørs, og dette har vært en suksessfaktor sammen med FACEBOOK.. 
Det er neste ingen skriftlige medlemsinformasjon lenger. Tilnærmet all informasjon formidles elektronisk (e-post).  
Dette krever selvfølgelig at medlemmene er flinke til å melde inn korrekte adresser til sekretæren/driftsansvarlig.  
 

I tillegg har klubben også fått opp en egen FACEBOOK status for å gjøre klubben og vår virksomhet enda mer synlig.  
Kontinuerlig mottar vi mange positive tilbakemeldinger fra både fjern og nær som tyder på at vi gjør en god jobb.  
 

FACEBOOK har tatt over mye nå, og vi når masse nye mennesker ute i MC-miljøet, både de som bedriver sport og de 
som kjører tur. 
 

Ved behov vil SÆRDELES viktig informasjon, som bør gå ut pr. post, også i fremtiden bli sendt i posten, men det må 
være VIKTIG! Nå vil primært det aller meste bli sendt ut elektronisk (e-post). 

 

7.13 AVSLUTNING 
 

Styret vil rette en STOR takk til alle medlemmer som har bidratt til at året 2019 ga så flotte resultater både sportslig 
På den økonomisk siden har vi en jobb og gjøre, men det er bare å bite tennene sammen og stå i ramma.. 
 

Vi er svært takknemlige for den fortsatt gode og positive utviklingen i klubben. Entusiasme, guts, stå på humør, vilje og 
dugnadsånd, samt en god porsjon kreativitet har preget klubben også i 2019, og dette er vi svært stolte og veldig glade 
for. 
 

Men husk; VI VERKEN KAN ELLER VIL HVILE PÅ LAURBÆRENE, VI MÅ FORTSETTE DEN GODE INNSATSEN 
FOR Å KOMME VIDERE.   
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Ordtaket vårt "sammen er vi sterke” gjelder virkelig. Vi har en god og stabil dugnadsgjeng. Men vi har 

absolutt behov for flere slik at det alltid er noen å veksle på. Om det blir for stort press på noen få så vil de gå trøtte.  
La oss alle bidra slik at vi er sterke sammen også videre. 
 

Styret vil igjen takke for et bra år. Et år som har gitt oss mange flotte opplevelser og store gleder. Lykke til med 
fortsettelsen i 2020!  
 

 
 
 
 
 Våler i Solør, 15. Februar 2020 
 
 

Benjamin Holger Storsveen (sign)   Jostein Hansen (sign) 
________________________________________   ________________________________________ 
 

Benjamin Holger Storsveen – formann    Jostein Hansen – nestformann  
 

Grethe T. Holtmoen (sign)    Kristina Håkonsen (sign) 
________________________________________   ________________________________________ 
 

Grethe T. Holtmoen – styremedlem     Kristina Håkonsen – styremedlem  
 

Oddgeir Mikkelrud (sign)    Roy Magne Øwre (sign) 
________________________________________   ________________________________________ 
 

Oddgeir Mikkelrud – styremedlem     Roy Magne Øwre – Driftsansvarlig   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


